
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
CRITERIS I EINES D’AVALUACIÓ 2019-2020 
 

  
-Es realitzaran diversos exàmens parcials (mínim d'un per trimestre) i se'n calcularà la 
mitjana aritmètica, si s'escau.   
-Dossier de l'assignatura o portafolis de lliurament obligatori a ESO els dos primers 
trimestres i voluntari al 3r trimestre i a tots els trimestres de  Batxillerat. 
-La lectura s’avaluarà mitjançant control i/o treball, i, puntualment, amb el suport del 
projecte “Va de llegir”. 
 
 

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ 
 

Conceptes (proves, lectures) Fins al 25%   

Deures, tasques i portafolis Fins al 25 %  

Comunicació oral Fins al 25 %  

Expressió escrita Fins al 25 %  

 
L’actitud s’avalua dins de tots els apartats. 

 

 Ampliació de 2n de Lectura 
Suposa el 25% de la nota de la matèria de Català.     
                      

Comprensió lectora Fins al 60%   

Comunicació oral Fins al 10 %  

Expressió escrita Fins al 30 %  

 
En Veu Alta de 4t 
Suposa el 25% de la nota de Català. 
 

Tasques  Fins al 20%   

Comunicació oral Fins al 50 %  

Expressió escrita Fins al 25 %  

Coavaluació, Autoavaluació 5% 

 

 
 
 
 
 
 
BTX 



        

Comunicació oral  25% 

Expressió escrita 25% 

Deures, tasques 5% 

Lectures 0%-10% 

Conceptes 35%-45% 

Autoavaluació, coavaluació:  
Portafolis (voluntari) 

+0-0,5 de la nota trimestral 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ESCRITA 
  

1r cicle i 3r i 4t ref 2n cicle Btx 

Núm. Paraules 100  150  150  

Descompte 

Aspectes  
Textuals 

ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA I 
COHESIÓ 

Valoració global 

Aspectes 
lingüístics 

ORTOGRAFIA, LÈXIC I 
MORFOSINTAXI 

-0,1/error (paraules repetides 
incloses) 

 

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ 
 
 
Nota final i suficiència ESO 
 
1. Si l’alumnat assoleix les competències prioritàries del nivell, promociona al següent curs.  
  
2. L’alumnat que tingui un trimestre no satisfactori, i en les notes del qual no s’observi cap 
evolució positiva, haurà de fer una prova i/o un treball, en funció de la part no assolida.  
 
3. L’alumnat amb dos i tres trimestres no assolits haurà de fer el treball o una prova (en funció 
 de la materia no assolida) corresponent als dos trimestres pendents i defensar-lo oralment  
davant d’algun /s professors del Departament. 
 
4. Al juny, es manté la nota que obtingui l’alumne/a si no té els tres trimestres. En cas de tota la  
matèria suspesa, si l’alumne/a la recupera, constarà com a satisfactori i la nota no podrà ser  
superior. 
L’alumnat no es podrá presentar per millorar nota. 
 
5. Es tindrà en compte l’aprovat de la prova de Competències Bàsiques de 4t per tal 
d’ajudar a promocionar de curs.   
 
 

 

 

 

 



Nota final i suficiència BTX 

 
1. Si l’alumnat té aprovats tots els trimestres, es farà la mitjana aritmètica. Si aquesta 
mitjana arriba com a mínim a 15, l’alumne/a aprovarà el curs. Si se supera l'examen  el 
professor/a corresponent s'encarregarà que consti la matèria aprovada als documents 
d'avaluació. 

El professor/a de la matèria podrà valorar els casos extraordinaris (recuperació d’un 
trimestre al juny). 

2 L’alumnat que tingui algun trimestre suspès haurà de fer la prova de suficiència 
corresponent si la suma de la nota dels trimestres no arriba a 15. El professorat del 
Departament de Català podrà valorar els casos extraordinaris.  

A tots aquells alumnes que no  presentin les tasques encomanades prèviament se’ls 
aconsellarà que es presentin a la convocatòria de setembre. 

L’alumnat s’examinarà al setembre d’un conjunt de continguts de la matèria que 
s’indicarà prèviament. 

L’alumnat que lliuri el dia de l’examen la feina específica encomanada durant l’estiu, 
podrà obtener fins a un punt més a la prova de setembre, sempre que estigui completa 
i correcta. 
 

 
CRITERIS DE RECUPERACIÓ 
 
Recuperació d’ESO 
 
Si no se supera l’examen de recuperació d’un curs d’ESO, però s’ha passat de curs,  
encara es podrà aprovar la matèria pendent mitjançant un d’aquest procediments: 
 
1. Es facilitarà un dossier, que l’alumnat lliurarà fet el dia de l’examen de recuperació. 
Si està complet i correcte, pot donar fins a un punt de la prova. 
2. Mitjançant una prova de recuperació a mig curs. 
3. Amb la superació del curs següent. 
 
El professorat de la matèria podrà valorar els casos extraordinaris (recuperació d’un 
trimestre al juny). 
 
2. L’alumnat que tingui algun trimestre suspès haurà de fer la prova de suficiència 
corresponent si  
la suma de la nota dels trimestres no arriba a 15. El professorat del Departament de 
Català  
podrà valorar els casos extraordinaris.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Recuperació de 1r BTX 
 
 
Per superar la matèria l’alumnat haurà, com a mínim, de treure una nota igual o 
superior a 4,5. 
 
Al juny, es manté la nota que obtingui l’alumne/a si no té els tres trimestres. En cas de 
tota la 
matèria suspesa, s’aprova amb cinc i la nota no podrà ser superior a cinc. No 
s’accepta presentar-se 
per millorar nota. 
 
Si la nota obtinguda al setembre és inferior a la de juny, es mantindrà la més alta. 
 
Els alumnes que cursin 2n de Batxillerat amb la matèria de llengua i literatura catalana 
de 1r pendent 
tindran dret a recuperar la matèria amb la realització d’un examen de recuperació, que 
pot ser dividit 
en dues parts, a criteri del departament. 
 
 
Recuperació de 2n BTX 
 
Per superar la matèria, l’alumnat haurà, com a mínim, de treure una nota igual o 
superior a 4,5. 
 
 
ESTRATÈGIES D’AVALUACIÓ 
 
Avaluació inicial, avaluació contínua, coavaluació i autoavaluació. 
 


